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CellSolutions™ Density Reagent 
 

Αριθµός Καταλόγου: DR-101L (1 L) 
 DR-101G (4 x 1 L) 

 
ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Το CellSolutions™ Density Reagent (CS-DR) χρησιµοποιείται ως µέρος µιας διαφορικής 
διαδικασίας φυγοκέντρισης, σχεδιασµένη ώστε να αποµακρύνει τα κυτταρολογικά 
δείγµατα των παρεµβαινόντων πλεοναζόντων νεκρωµένων ιστών, φλεγµονών και 
βλεννών. Λεπτης στρώσης διαφάνειες πλακων κυτταρολογίας υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τις αναστολές των κυττάρων µε τη χρήση του CellSolutions ™ 
αυτοµάτων και GluCyte ™ εγχειρίδιο µεθοδους για την προετοιµασία διαφανειών 
πλακων κυτταρολογικής εξέτασης. Τα παρασκευάσµατα πλακων αξιολογουντε για την 
παρουσία καρκίνου ή προδρόµου νοσου από κυτταροτεχνολόγους και παθολόγους 
εκπαιδευµενοι για να αξιολογουν διαφάνειες παρασκευασµένες µε CellSolutions ™. 
 
Το CS-DR δηµιουργήθηκε και σχεδιάστηκε ειδικά για χρήση µε το: 
CellSolutions™ General Cytology Preservative (C-101) 
CellSolutions™ Blue Preservative (CB-102) 
CellSolutions™ Red Lytic General Cytology Preservative (CR-102) 
CellSolutions™ GluCyte™ Cell Adherent (GC 100) 
CellSolutions™ Glass Slides (GCK D4) 
CellSolutions™ 12 mL Polypropylene Centrifuge Tubes (GCK D1) 
 
Η επεξεργασία των δειγµάτων µε CS-DR, καθώς επίσης και οποιαδήποτε προηγούµενα 
βήµατα κατά την προετοιµασία δειγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της συλλογής και της 
συντήρησης των δειγµάτων, πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό. Το 
CS-DR συνιστάται για την επεξεργασία των ακόλουθων συντηρηµένων τύπων 
δειγµάτων:  ούρων, εκπλυµάτων, σωµατικών υγρών, επιχρισµάτων, αποξέσεων και 
πτυέλων. Για in-vitro διαγνωστική χρήση. 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
 
Το CS-DR είναι ένα αραιό διάλυµα µακροµοριακού πολυσακχαρίτη. Τα κυτταρικά 
εναιωρήµατα  επιστρώνονται στην κορυφή του CS-DR και φυγοκεντρούνται 
προκειµένου να αφαιρούνται τυχόν παρεµβαίνοντα µικροβιακά στοιχεία, φλεγµονώδη 
κύτταρα και βλέννες από το προκύπτον κυτταρικό ίζηµα. Ανατρέχετε στις συνιστώµενες 
οδηγίες προετοιµασίας δειγµάτων για τον τύπο δειγµάτων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία. 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ / ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
 
Ουσία     % WT   CAS No.  EC No. 
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Αζίδιο Νατρίου    0.1%  26628-22-8 247-852-1 
 
 
Κινδύνοι και προφυλάξεις 
 
Κινδύνου 
 
H302    Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
 
Για δηλώσεις προφύλαξης συµβουλευτείτε το SDS.       
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Wear powder free gloves, a lab coat and eye protection. Universal precautions should be 
followed when working with clinical samples. Do not allow CellSolutions™ reagents to 
come in contact with an open wound. DO NOT INGEST (contains Sodium Azide). 
Φοράτε γάντια χωρίς πούδρα, ποδιά εργαστηρίου και προστατευτικά µατιών.  
Οικουµενική προφυλάξεις πρέπει να ακολουθούνται κατά την εργασία µε κλινικά 
δείγµατα. Μην επιτρέπετε την επαφή των υγρων της CellSolutions™ µε ανοιχτές πληγές. 
ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ (περιέχει Αζίδιο Νατρίου). 
 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
 
Φυλάσσετε το CS-DR στο συνιστώµενο εύρος θερµοκρασίας 2o-30oC. Η ηµεροµηνία 
λήξης του προϊόντος που ορίζει τη διάρκεια ζωής βρίσκεται στην εξωτερική συσκευασία 
του προϊόντος. Η διάρκεια ζωής του προϊόντος, µετά το άνοιγµα, ισχύει µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης, εφόσον η φιάλη φυλάσσεται κλειστή και στο συνιστώµενο εύρος 
θερµοκρασίας 2o-30oC. 
 
 
Στοιχεία σχετικά µε την απόρριψη 
 
Αντιµετωπίστε όλα τα προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως επικίνδυνο υλικό και 
απορρίψτε σύµφωνα µε τους οµοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισµούς. 
Για πρόσθετες εκτιµήσεις απόρριψης συµβουλευτείτε το SDS. 
 
 
ΛΥΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
 

1. Αφήστε τα κυτταρολογικά δείγµατα να στερεοποιηθούν σε ένα από τα 
CellSolutions™ Preservatives για 30 λεπτά ή περισσότερο. 
 

2. Τα δείγµατα που υποβάλλονται σε επεξεργασία µε το CS-DR πρέπει να 
επανεναιωρούνται µε το CellSolutions™ General Cytology Preservative, το 
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CellSolutions™ Red Lytic General Cytology Preservative, ή το CellSolutions™ 
Blue Preservative. 

 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

1. Το CS-DR δεν είναι υγρό συντήρησης και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για τη 
φύλαξη των κυτταρολογικών δειγµάτων. 
 

2. Για µία µόνο χρήση. Όταν ένα δείγµα έχει επεξεργαστεί µε το CS-DR, το CS-DR 
δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για ένα άλλο δείγµα. 

 
 

        
CellSolutions, LLC,     CellSolutions Europe Ltd., 
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www.cellsols.com 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Bigras G, Rieder MA, Lambercy J, Kunz B, Chatelain J-P, Reymond O, Cornaz D: 
Keeping collecting device in liquid medium is mandatory to ensure optimized liquid-
based cervical cytology sampling. J Lower Genital Tract Disease 2003;7:168-174   


